SET DLA PROFESJONALISTÓW
ZARZĄDZANIE
ZESPOŁEM
WIELOPOKOLENIOWYM

DLACZEGO
WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dziś, jak nigdy wcześniej różnice pokoleniowe zaczynają zarysowywać się
wyraźniej, niż jeszcze pod koniec XX wieku. W firmach stykają się cztery
grupy pracowników:
1. Baby Boomers – zalicza się do nich osoby urodzone po II wojnie
światowej do roku 1960.
2. Pokolenie X – to osoby urodzone w latach 1961-1980, które dorastały
w cieniu kryzysu gospodarczego lat 70. XX wieku,
3. Pokolenie Y - to tzw. millenialsi, urodzeni w latach od 1981 do 2000.
4. Pokolenie Z - to osoby urodzone po 2000r. i one już są obecne na
rynku pracy.
Skąd tak wyraźnie zarysowane różnice? Wśród najważniejszych przyczyn
możemy wymienić rozwój technologii informatycznych i dostęp młodych
ludzi do nieograniczonej liczby wzorców zachowań i sposobów na życie.
Ponadto rosnąca zamożność społeczeństwa spowodowała, że nieco inne
motywy kierują ludźmi w wieku 40+ a inne tymi dopiero wchodzącymi na
rynek pracy.
Ryzykowne jest twierdzenie, że któreś pokolenie jest lepsze lub gorsze, że
"kiedyś to było..." Każde jest inne; charakteryzuje się innym podejściem do
pracy, oczekiwaniami, osobistymi celami i sposobem ich realizacji.
Wyzwaniem dla menadżera jest zrozumienie różnic i sprawienie, żeby
działały na korzyść zespołu. Bez tego pogodzenie różnych potrzeb, podejść i
oczekiwań może okazać się trudne i często frustrujące dla wszystkich stron.

Co i dla kogo?
CO GWARANTUJEMY?
Program szkoleniowy przygotowany w oparciu o Model SET® (Safety,
Experience, Training).
Certyfikowany Trener i Coach – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie zarządzania różnorodnością pokoleniową w organizacji.
Materiały dla uczestników wraz z zestawem przykładowych narzędzi i
formularzy.
BEZPŁATNE konsultacje merytoryczne dla każdego z uczestników
szkolenia..

Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny
klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian
Misja Grupy SET
DLA KOGO?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych odpowiedzialnych w organizacjach za rozwój i szkolenia.

SZKOLENIA JAKIE REALIZUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW

Co w programie?
Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Program obejmuje następujące zagadnienia:
Specyfika różnorodności pokoleniowej:
Różnorodność pokoleniowa.
Kim są i dokąd zmierzają przedstawiciele pokolenia BB, X, Y, Z charakterystyka kontekstu i wyróżników każdego pokolenia.
Jakie pokolenie reprezentuję i z którym pokoleniem najczęściej
pracuję – mapa różnorodności pokoleniowej.
Mocne strony i zagrożenia w pracy z każdym pokoleniem.
Jak wykorzystać wielopokoleniowość w zespole, by wzmocnić
efekt synergii.
Komunikacja w zespole wielopokoleniowym:
Jak rozmawiać, żeby się dogadać, czyli specyfika komunikacji z
pokoleniem BB, X, Y, Z.
Dostosowanie przekazu do poszczególnych pokoleń.
Kształtowanie postawy otwartości i uważne słuchanie.
Dedykowana informacja zwrotna i rola doceniania pracowników
pokolenia Y i Z.
Zarządzanie wielopokoleniowością:
Efektywne wdrożenie do pacy najmłodszego pokolenia
Jak skutecznie motywować i angażować przedstawicieli
poszczególnych pokoleń.
Organizacja pracy i przydzielanie zadań w zespole różnorodnym
pokoleniowo.

Wymagania techniczne
Sprzęt: komputer z kamerą i mikrofonem (wbudowane lub
zewnętrzne). Podczas szkolenia pracujemy z włączonymi kamerami.
Połączenie z Internetem: połączenie z Internetem o minimalnych
parametrach: pobieranie 5 mb/s, i wysyłanie minimum 1 mb/s.
Prędkość
swojego
Internetu
możesz
sprawdzić
tu:
https://www.speedtest.net
Miejsce do pracy: pomieszczenie, w którym będziesz mieć stabilny
sygnał WiFi i warunki do spokojnej rozmowy wideo.
Aplikacja: Przed rozpoczęciem szkolenia pobierz i zainstaluj aplikację
ZOOM. Znajdziesz ją na tej stronie: https://zoom.us Aplikacja jest
bezpłatna i bezpieczna; nie przesyła żadnych Twoich prywatnych
informacji do nas.
UWAGA: Aplikacja jest również dostępna na telefon lub tablet.
Jednocześnie zalecamy by korzystać z aplikacji na komputer. Umożliwi
to pełny udział w warsztatach. Zachęcamy do jak najszybszego
instalowania ZOOM’a, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę przed
szkoleniem.

Kontakt do nas!
Szczegółowych informacji ma temat warunków uczestnictwa udziela:
Klaudia Bernat-Chwist
Koordynator Projektów SET Biznes®
Tel.: +48 883 221 369
E-mail: klaudia.bernat@grupaset.pl
WWW: www.grupaset.pl

